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Cieľom článku bolo zhodnotenie vývoja frekvencie výskytu búrkových javov v jarnom období v 
krajinných pomeroch SR na príklade staníc Bratislava letisko, Poprad letisko a Košice letisko v období 
1951-2008. Zhodnotenie tohto vývoja je zaujímavé z hľadiska sledovania zmien bioklimatologického 
rizika vyplývajúceho z búrok v kritickom ročnom období. 
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Poveternostné pomery v mesiaci apríli s nastupujúcim hlavným vegetačným obdobím. V 

ňom rastliny prechádzajú vegetačnými, tzv. fenologickými fázami. Pranostiky pre mesiac 

apríl. 
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Autori predkladajú seriál, v ktorom chcú v pravidelných mesačných intervaloch informovať 

lesnícku verejnosť o stave atmosféry v jednotlivých mesiacoch roka. Cieľom úvodnej 

kapitoly je klimatická charakteristika mesiaca s pukázaním na poznatky z ľudovej pranostiky 

a na vybrané dominantné meteorologické javy a prvky v príslušnom mesiaci. 
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Časopis pripravuje na tento rok seriál článkov venovaných problematike klimatológie, 

bioklimatológie, fenológie a znečisťovania ovzdušia. Jeho cieľom je poskytnúť informácie o 

charaktere podnebia v príslušných dvoch mesiacoch podľa výsledkov dlhodobého 

monitoringu klímy. 
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Radiačné pole v porastoch lesných drevín vykazuje značnú premenlivosť v priestore a 

čase. Nestabilnosť radiačného poľa spôsobuje zmeny elevačného uhlu Slnka, zmeny 

poveternostnej situácie, rôzne množstvo, orientáciu slenečnej radiácie listov. Preto je 

nutné sledovať distribúciu slenečnej radiácie v celom priestore korunovej vrstvy v 

priebehu celej svetelnej časti dňa. ČSAV v Brne vyrobilo nové zariadenie, ktoré umožňuje 

stanoviť radiačné pole na úrovni celého porastu. 
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